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1.  Mötets  öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  kl  18 : O1.

2. Justering  av röstlängd

Samtliga  8 ledamöter  är röstberättigade.

3. Godkännande  av föredragningslista

Godkännes  med fö5ande  tillägg:

8b.  Ommålning.

8c.  Städhelg  del  2.
9a.  Nya meda5er  och pins.

12 b.  Luciabalen.

13 a.  Rainbows  Stockholm  University.

4. Föregående  mötesprotokoll

Bordlägges.

5. Adjungeringar

Inga  adjungeringar.

6.  Presidiet  informerar

a. Rapport:  Nylands  Nations  gäddfest  29/10

Mycket  trevligt  som vanligt,  många nya kontakter  som visade
intresse  för  vänskapsavtal.
Möjligt  att  en del  nylänningarna  kommer  till  Stockholm  under
december.

b. Humanistdagen  2017

Johan  är  föredragande.

Ylvali  på Humfak har varit  i kontakt  med Johan och vill  veta  om
HumF har intresse  av att  anordna  en aktivitet  under  eftermiddagen.
Passet skulle  i så fall  vara en senior  och kan hållas  endera  på
Gula  Villan  eller  i  ett  seminarierum.

Forslag  är att  ha det direkt  efter  lunchen,  och att  ha det på Gula
Villan.  Efter  kan puben  vara  öppet.



Bör  höra  med  fakulteten  om det  är  de  som  står  för  lunchen  eller  om
HumF förväntas  bjuda  på detta.

c. Beslutspunkt:  Extern  kormnunikationspolicy
Se bilaga  I  'lHumF:s  externa  kornmunikationspo1icy"

Johan  är  föredragande.

Presidiet  föreslår  styrelsen:

att  anta  s'HumF:s  externa  kommunikationspolicy"
fortsättningsvis  ingår  i  Informationsutskottets  och
arbetso  rdn  ing.

samt  att  detta

styrelsens

Styrelsen  antar  presidiets  förslag.

d. Rapport:  Förhandling  kårnyckeln

Britta  och  Christian  föredrar  från  möte  med  samarbetet.

e. Rapport:  Campusrådet  den 3/11

Britta  och Christian  är föredragande.

7.  HumF  KM

a. Nya högtalare

Simon  från  SF har  varit  och kollat  på högtalarna.  Simon har ställt
in  systemet  igen.  Simon kornmer  igen  på nästa  pub för  visa
instäl  lningarna.

Matilda  pratar  med sina  kontakter  om att  en utbildad  ljudtekniker
kommer hit  och tittar  på ljudsystemet.

8. Husutskottet

Jasmin  är  föredragande.

a. Beslutspunkt:  nycklar/larm

Beslutsunderlag  föredras  muntligt.  Eftersom  kortnyckel  är en
dyrare  lösning  än lås - och nyckelbyte,  främst  p g a att  det förra
är en löpande  kostnad,  föreslås  att  det  senare  väljs  tills  vidare.

Presidiet  föreslår  därför  styrelsen:



att  beställa  byte  av samtliga  lås  på Gula Villans  undervåning.

Styrelsen  godkänner  styrelsens  beslut.

b. Ornmålning

Ommålning  i samband med städhelgerna  diskuteras.

c. Städhelg  del  2

Städning  efter  golvläggningen  är preliminärt
december.

Jasmin  skriver  i styrelsegruppen.

Mötet  pausas  19  : 09.

Mötet  återupptas  19:33

satt  till  3-4

9.  Informationsutskottet

Felicia  är föredragande.

DIK vill  ha  fler  event  i december,  samt den 22 eller  23  november.
6 december  15-17  preliminärbokas.

a. Nya medaljer  och pins

Felicia  har kontakt  med Sporrong.
Manschettknappar  är inte  aktuellt.
Sporrorug  har inte  kvar  tryckplåtarna  till  styre1semeda5erna.
Felicia  kollar  andra,  eventuellt  billigare  alternativ.
Felicia  håller  kontakt  med ÖMA om utseende  på medlajerna.

10.  Programutskottet

Johan  är  föredragande.

Tre  föreläsningar  inbokade,  eventet  till  det det närmaste  finns
upplagt  på facebook.

Krokin  inbokad  med  två  tillfällen  framöver.

Dani får  återkomma med event  för  marknadsföring.



11. Sektioner

Siri  och Loke ej  närvarande,  Johan är föredragande.

a.  Crafterschool

Lyckat  event  senast.

b.  PEPP

Inget  att  rapportera.

c.  SAMT

Inget  att  rapportera

d. Swing

Inget  att  rapportera.

e. Eventuella  nya sektioner
i.  Teater/Kultur

Loke har  rapporterat  att  intresse  har  väckts  för  att  starta  en
sektion  med inriktning  på kultur.  Inget  inbokat  just  nu,  detta
planeras  till  nästa  termin.

12.  öMÄ

Anna och Matilda  är föredragande.

a. Beslutspunkt:  Ugglepriset  2016

Styrelsen  har två nomineringar  att  ta ställning  till  :

1.  Systrarna  Afour.

2.  Bildningspodden.

Styrelsen  beslutar  att  tilldela  2016 års Ugglepris  till
Bi  ldningspodden.

b.  Luciabalen

Matilda  har haft  möte med Alina  om föreningarnas  deltagande  i
Luciabalen.  Bland  annat  fanborg  samt olika  sånger  från  de olika
föreningarna  samt dekorationer  som reflekterar  de olika



föreningarna.

13.  Externuthyrningar

a. Rainbows  Stockholm  University

Anna återkopplar  med Rainbows  for  att  utröna  vad för  typ av event
de  är  ute  efter.

14.  Inbjudningar
a. Gåsbalen

Christian  är intresserad  av att  åka på Gåsbalen.

b. SFs  årsfest

Christian  och Erik  H är  intresserade  av  årsfesten.

15.  Under  mötet  väckta  fråqor

a. Kortmaskinen

Erik  H kontaktar  kundservice  för  att  aktivera  maskinen.

Christian  vill  säga att  han tycker  om alla  väldigt  mycket.

16. Mötets  avslutande

Johan  avs  lutar  mötet  20 : 48 .

Justeras

Johan-Larson  Lindal

Ordfö  rande

Britta  Olsson

Vice  ordförande
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HumF:s externa  kommunikationspo1icy
I  alla  de  forum  samt  vid  alla  de  tillfällen  som  innebär  extern

kommunikation  har Informationsutskottet  det primära  ansvaret  för
att  kornrnunikation  genomförs  i föreningens  namn i överensstärnrnelse
med föreningens  stadgar  och verksamhetsmål.

Vid  tillfällen  av känslig  karaktär,  t.ex.  extern  kritik  mot hela
eller  delar  av föreningens  verksamhet,  behöver
Informationsutskottet  alltid  få  ett  godkännande  från  hela
presidiet  innan  respons  kan kommuniceras  ut.


